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BIOTEBAL Odżywka p/wypadaniu włosów 200ml
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
BIOTEBAL Odżywka p/wypadaniu włosów 200ml

Właściwości:
Odżywka Biotebal przeznaczona jest do każdego rodzaju włosów w celu zapobiegania procesu ich wypadania, a w szczególności do
włosów osłabionych, suchych i skłonnych do wypadania. Odżywka przeciw wypadaniu włosów Biotebal to ostatni z trzyetapowego
procesu pielęgnacji włosów Biotebal. Doskonale uzupełnia działanie leku oraz kosmetyku - szamponu Biotebal.
Odżywka została opracowana przy współpracy z lekarzami dermatologami, zatem doskonale wpisuje się w potrzeby włosów
osłabionych, suchych, ze skłonnością do wypadania. Innowacyjna formuła Inno-Bioxinum wzmacnia działanie odżywki. Składniki
wchodzące w jej skład to przede wszystkim: biotyna, ekstrakt z żeń-szenia, polisacharyd, kofeina i hydrolizat keratyny. Biotyna, czyli
witamina H odpowiada za regulowanie metabolizmu skóry głowy, przez co wywiera pozytywny wpływ na stan cebulek włosów i tempo
wzrostu włosa. Biotyna to skuteczny środek stymulujący przyrost włosów, opóźniający proces siwienia, i zapobiegający łojotokowi.
Kolejny składnik odzywki Biotebal, ekstrakt z żeń-szenia poprzez saponiny, które zawiera stymuluje wzrost włosów, uelastycznia je,
wzmacnia i odżywia. Ekstrakt ten jest też antyoksydantem, zapobiegającym przed działaniem wolnych rodników. Ponadto pobudza
syntezę kolagenu i poprawia kondycję skóry głowy. Polisacharyd zapobiega utracie wody, dzięki czemu wraz z zastosowaniem odżywki
nadaje efekt długotrwałego nawilżenia i wygładzenia struktury włosów. Z kolei kofeina sprawia, że włosy stają się gładkie i dobrze się
układają. Odżywka Biotebal zawiera również hydrolizat keratyny, przez co nadaje włosom zdrowy wygląd, przywraca połysk i utrzymuje
nawilżenie. Hydrolizat wnika w strukturę włosa i wbudowuje się w jego uszkodzone miejsca, co powoduje, że włosy są bardziej sprężyste
i gęstsze. Ponadto, hydrolizat keratyny zabezpiecza włosy przed szkodliwym działaniem farb do włosów i produktów do trwałej
ondulacji. Dzięki wszystkim tym składnikom włosy stają się mocne, zregenerowane, bardziej lśniące, gładkie i łatwo się rozczesują.
Działanie odżywki Biotebal zostało potwierdzone badaniami aplikacyjnymi i aparaturowymi.

Skład:
Aqua, Cetearyl Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Silicone Quaternium-16, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Caffeine, Undeceth-11,
Butyloctanol, Undeceth-5, Cetrimonium Chloride, Argania Spinosa Kernel Oil, Biotin, Hydrolyzed Keratin, Propylene Glycol, Panax Ginseng
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 Root Extract, Dimethicone, Parfum, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide.

Stosowanie:
Równomiernie nałożyć niewielką ilość odżywki na umyte, wilgotne włosy, a w szczególności wmasować w końcówki. Pozostawić
odżywkę na ok. 5–10 minut. Dokładnie spłukać letnią wodą. Produkt polecany do codziennej pielęgnacji włosów.

Opakowanie:
200 ml

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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